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आता आपि ज्याला इटली म्हिून ओळखतो त्या देशातील
उत्तरेकडच्या डोंगराळ प्रदेशातील एका मळ्यात आज छान सूयपप्रकाश होता.

एका मोठ्या मेजवानीची सगळी तयारी झाली होती.
सगळे कुटुांब मळ्यातल्या घराच्या दाराशी जमले होते.

“हे पहा, बाळ आलां,” रोझटेा मावशी सगळ्याांना म्हिाली.
आजी-आजोबा एका तान्ह्या मुलाला घेऊन बाहेर आले आणि त्याांच्यामागे होते 

त्या बाळाच ेआई-वडील, त्याांचा चहेरा आनांदाने िुलला होता.
“आता चचपकड ेजाऊ या,” आजोबा म्हिाले.
“हा सवापत आनांदाचा ददवस आहे. हा पदहलाच मुलगा आहे आणि मोठेपिी तो 

खपू काही करेल.”
“नाही तरी, मुले म्हिजेच आपले भववतव्य आहे.” एसमसलयो आजोबा म्हिाले.



आता नामकरि समारांभासाठी सवपजि चचपमध्ये आले. सगळेजि 
भोवताली जमल्यावर आजी-आजोबाांनी बाळाला हातात घेतले. बाळाला 
छान गाढ झोप लागली होती. आई त्याच्या कानात हळूच म्हिाली, 
“बाळा, उठ, माचलेो गुरुजी काय म्हितात ते ऐक तरी.”

“आजपासून तुझां नाव अथँनी असेल,” 

असे म्हित धमपगुरू पववत्र जल सशांपडू लागले.

तेवढ्यात गाढ झोपलेल्या अथँनीने झोपेतच आपले हात उडवले आणि 
गुरुजीांच्या हातातील मांतरलेले पािी बाळावर आणि आजूबाजूच्या लोकाांवर साांडले.

“अगां बाई, अथँनी बाळावर पािी साांडलां तरी तो उठला नाही आणि रडलाही 
नाही. फकती शहािा आहे ना!” रोझटेा मावशी ग्राससएला आजीच्या कानात म्हिाली.

“हाां! कोिास ठाऊक…” ग्राससएला आजी म्हिाली, जमलेले लोक अांगावरच ेपािी 
झटकत होते ततकडचे ततचे सगळे लक्ष होते …



अथँनी बाळाच्या पदहल्या वाढददवसाला एका मोठ्या मेजवानीची तयारी केली 
होती. मळ्यावर ऑसलव्हच्या सावलीत सगळे नातेवाईक आणि समत्रमांडळी जमली 
होती आणि टेबलावर खाद्य पदाथाांची चांगळ होती. एका स्वतांत्र टेबलावर 
वाढददवसाची केक ठेवली होती. वाढददवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी बाबा उभे रादहले.

“बाळ, शाांत बस आणि बाबा काय म्हिताहेत ते ऐक,” आईने बाळाला साांगगतले. 
मग बाबाांनी बोलायला सुरुवात केली. भाषि बराच वेळ चालले होते. “आणि आता 
माझ्या लहानग्या बाळाला वाढददवसाच्या मनापासून शुभेच्छा!” पि अथँनी बाळ 
कुठेच ददसत नव्हते.

तेवढ्यात काहीतरी पडल्याचा मोठा आवाज आला. सगळे इकड ेततकड े
पाहू लागले तर छोट्या अथँनीवर केक पडली होती!

“हुां… ,” ग्राससएला आजी म्हिाली, “अथँनी बाळ जरा खोडकरच ददसते!”

बाळ अथँनी हळू हळू मोठा होऊ लागला.
“तो चाांगला उांच होिार आहे, तो माझ्या घरातल्याांच्या वळिावर गेलेला ददसतो,” 

एसमसलयो आजोबा म्हिाले.



आता अथँनी कपातून दधू वपण्याएवढा मोठा झाला होता. ग्राससएला आजी 
त्याला कपाने दधू प्यायला सशकविार होती.

“कप दोन्हही हातात धर.” अथँनीने कप दोन्हही हातात धरला.

“आता कप उचल.” अथँनीने तसेच केले. “आता कप तोंडाला लाव आणि दधू 
पी.” तेवढ्यात एक पक्षी गाऊ लागला.

“हा मुळीच लक्ष देत नाही, मग दसुरां काय होिार!” 
ग्राससएला आजी म्हिाली आणि ते बरोबरच होते.

दर वषी अथँनी मोठा होत होता. 
लवकरच तो शतेावर मदत करण्याएवढा मोठा झाला.



“अथँनी, ही टोपली घे. बागेत जा आणि मी तुला दाखवलां होतां तशी सॅलडची 
पाने काढ आणि मला स्वयांपाकघरात आिून दे.” एक ददवस आईने साांगगतले.

“हो आई,” अथँनी म्हिाला आणि बागेत गेला.

“अथँनी, अरे हे रे काय?” आई ओरडली.

आता अथँनी शाळेत जाण्याइतका मोठा झाला होता. अथँनीला शाळा 
खपूच आवडत होती पि गुरुजी सारखे म्हिायच,े “अथँनी, लक्ष कुठे आहे?

जरा नीट लक्ष दे पाहू!”



अथँनी वगापतला सवापत उांच मुलगा होता, म्हिून एक ददवस गुरुजीांनी 
त्याला शाळा सुटल्यावर वगप आवरायला मदत करायला साांगगतले.

“अथँनी, ही सगळी पुस्तकां  जरा िळीवर लावून ठेवशील का? बाकीच्या 
गोष्टी मी परत आलो की आपि आवरू या. मी काय साांगगतले ते नीट 
समजले ना?”

“हो गुरुजी. िळीवर ठेवायच.े” आणि अथँनी कामाला लागला.

अथँनी जसा उांच आणि मोठा झाला, तशी मळ्यावर त्याची गरज भासू लागली.



एक ददवस ग्राससएला आजी म्हिाली, “अथँनी, शतेावर सगळे वाळलेलां गवत बाांधनू 
ठेवायचां काम करताहेत, त्याांच्यासाठी हे जेवि घेऊन जा. आणि हे बघ, त्याांच्यासाठी 
सावलीची जागा शोध, म्हिजे त्याांना उन्हहात बसून जेवावां लागिार नाही.”

“हो आजी,” आणि अथँनी जेवि घेऊन तनघाला.
अथँनीने आजूबाजूला पदहले. जवळपास एकही झाड नव्हत.े “मला मादहत आहे काय 

करायचां ते,” अथँनी मनात म्हिाला. “ मी हे जेवि आता गवताच्या गांजीखालीच ठेवेन 
म्हिजे ते छान गार राहील. आणि जेविाची वेळ होईपयांत मी आता एक डुलकी घेतो.”

आणि अथँनी झोपला.

“अथँनी,” एसमसलयो आजोबा म्हिाले, “उठ आता. जेवि कुठे आहे? 

आम्हाला सगळ्याांना खपू भूक लागली आहे.”
अथँनी खशुीत येऊन म्हिाला, “ग्राससएला आजीने साांगगतले तसेच मी 

केले. आजी म्हिाली, जेवि नीट सावलीत ठेव. म्हिून मी ते गवताच्या 
गांजीखालीच ठेवले आहे. आता जातो आणि घेऊन येतो.”

आता अथँनी त्याच्या घरात सवापत उांच होता.
“तो आमच्या वळिावर गेला आहे,” एसमसलयो आजोबा म्हिाले.
आता सगळे त्याला “उांच अथँनी” म्हिू लागले.



एक ददवस आई अथँनीला म्हिाली, “जा, बाबाांना बोलावून आि, जेवि तयार आहे.”
“हो, आई,” अथँनी म्हिाला आणि पळतच बाहेर गेला.
“आणि अथँनी, कुठलांही िाटक उघडां टाकू नकोस, ऐकलांस का?”

“हो आई, िाटकां  उघडतो!” अथँनी म्हिाला.
आणि त्याने तसेच केले.

त्याने सगळी िाटके उघडून टाकली.

“आता िार झालां!” बाबा म्हिाले. “अथँनीने आता बाहेर पडून 
स्वतः काम करून कमवायला हवे.”

“नाहीतर आपला सत्यानाश होईल,” ग्राससएला आजी म्हिाली.



अथँनी आपले नशीब अजमावण्यासाठी बाहेर पडला, तसे घरातले सवपजि 
त्याला तनरोप देताना म्हिाले, “आमच ेतुला आशीवापद आहेत. गुड लक अथँनी!”

आधी हमरस्त्यावरून आणि नांतर लहान रस्त्याांवरून अथँनी आनांदाने गािे 
गुिगुित दक्षक्षिेकड ेचालला होता. सगळे जग आता त्याच्यासाठी मोकळे होते 
म्हिून तो खशुीत चालत होता.

सूयापस्त होईपयांत अथँनी चालत रादहला. मग तो वपसा नावाच्या गावापयांत 
येऊन पोचला.

आता आिखी पुढे जाण्यासाठी िार अांधार झाला होता, म्हिून अथँनी एका 
सभांतीला टेकून बसला. आपल्या जवळची सशदोरी उघडून त्याने जेवि केले. आणि 
त्याला केव्हा झोप लागली हे त्याच्या लक्षातही आले नाही.

पहाटे पक्षाांचा फकलबबलाट ऐकून त्याला जाग आली. उभे राहून त्याने आळस 
ददला आणि डोळे उघडले. आणि समोरच ेदृश्य पाहून त्याला धक्का बसला.

“मी सभांतीला िार जोरात टेकलो असिार,” त्याच्या मनात ववचार आला.
“पि मला ते दरुुस्त करता येईल.” आणि इतर कोिी उठून येण्यापूवी तो घाईने 
तनघाला.



झुलता मनोरा दरुुस्त करून, अथँनी आनांदाने ततथनू तनघाला.

लवकरच तो फ्लोरेन्हस नावाच्या गावाला पोचला. हे शहर कलाकृतीांसाठी प्रससद्ध होते.

मग अथँनीला एका गचत्रकाराकड ेकाम समळाले.
“हे बघ अथँनी, रांग तयार करिे हे तुझां पदहलां काम आहे. या रांगीत पावडरी 

आहेत ना? त्या प्रत्येकात पािी समसळून ते बरण्याांमध्ये भरून ठेव. समजलां का?”

“होय, साहेब,” अथँनी म्हिाला.



गचत्रकार खोलीबाहेर गेल्यावर अथँनी कामाला लागला.
“हे रांग पाण्यात समसळून बरण्याांमध्ये भरून ठेवायच ेआहेत.”

आणि अथँनीने ते काम पूिप केले.

“माझ्या सगळ्या रांगाांचां तू नुकसान केलां आहेस!” गचत्रकार रागाने 
ओरडले. “चल तनघ, इथनू चालता हो!”

मग अथँनी चालू लागला ते रोम नावाच्या शहरात पोचपेयांत. इतक्या 
सुांदर इमारती आणि इतकी भव्य चचप अथँनीने कधीच पादहली नव्हती.



शहराच्या मध्यातून जािाऱ्या नदीवर एक पूल होता आणि तो पार 
करून पलीकड ेजाण्यासाठी शुल्क द्यावे लागत असे. लवकरच अथँनी 
त्या पुलापाशी आला.

“दोन नािी द्या.” टोल नाक्यावरचा मािूस म्हिाला.

“माझ्याकड ेपैसे नाहीत. मी इथे काम शोधायला आलो आहे. तुम्ही जर मला 
पलीकड ेजाऊ ददलेत, तर मी नक्की परत येऊन तुम्हाला पैसे देईन.” अथँनी म्हिाला.

“आजचा ददवस तुझ्यासाठी चाांगला ददसतो. मला एका मदततनसाची गरज आहे. 
तुला ते काम करायच ेआहे का?”

“हो साहेब!” आजूबाजूला पाहत अथँनी म्हिाला.

“तू सगळ्याांकडून दोन नािी शुल्क घ्यायच ेआहेस, पि कार्ड पनल (चचपच ेमोठे 
अगधकारी) साहेबाांकडून मात्र घ्यायच ेनाही. नीट लक्ष देऊन ऐकतो आहेस ना?”

“हो साहेब. कार्ड पनल साहेबाांकडून,” अथँनीने उत्तर ददले.
ददवसभर अथँनीने सवाांना िुकटात पूल ओलाांडून पलीकड ेजाऊ ददले.

मग चचपमध्ये काम करिारी मुले आणि धमपगुरूां ची मोठी समरविूक 
पुलावर आली आणि त्यात कार्ड पनल साहेब सवाांच्या मागे होते.



अथँनीने कोिाकडूनच पूल ओलाांडण्याच ेपैसे घेतले नाहीत. पि जेव्हा 
कार्ड पनल साहेब पुलापाशी आले, तेव्हा अथँनी ओरडला, “थाांबा. पूल 
ओलाांडण्याआधी दोन नािी द्या.”

“पि मी तर कार्ड पनल आहे.”

“माि करा, कार्ड पनल साहेब, पि तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. इतर 
सगळ्याांना पूल िुकट ओलाांडता येतो, पि तुम्हाला तसे करता येिार नाही. 
माझ्या साहेबानेच तसे साांगगतले आहे.”

मग अथँनी रोमहून तनघाला आणि दक्षक्षिेकड ेजात जात नेपल्स या शहरात 
येऊन पोचला.

त्याच ेनशीब चाांगले होते. शहरात आल्याबरोबर त्याला वेटरच ेकाम समळाले.

“लोक काय मागतात त्याकड ेनीट लक्ष दे. प्रत्येक गगऱ्हाईकाने 
जे मागवले असेल, तेच त्याला समळाले पादहजे,” रेस्टॉरांटच्या मालकाने 
अथँनीला बजावले.

पि अथँनीच ेलक्षच नव्हते.



“मी हे ईल मासे मागवले नव्हते. मला ते मुळीच आवडत नाहीत.”
“माझा वपझ्झा कुठे आहे?”

“वेटर, वेटर, तू मला सूप आिून ददलेस, मी तर पास्ता मागवला होता!”

“चल, चालता हो!” मालक ओरडला.

अथँनी रेस्टॉरांटमधनू बाहेर पडला तेवढ्यात माउांट 
व्हेसुव्व्हयस या ज्वालामुखीचा स्िोट झाला.

“तनदान ही तरी आता माझी चकू नाही आहे!” अथँनी म्हिाला.


